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USNESENÍ

z 5.  zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného  dne 8. 6. 2015 v 8.00 hod. 
ve velké zasedací síni Magistrátu města FrýdkuMístku
                                                                                     
                                                                                                                       

I. ZAHÁJENÍ

Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 1. schvaluje

program 5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku dle předloženého návrhu vč. doplnění programu o body 
4c2 a 8j a dodatku k  materiálu  č. 4d.



II. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 1.  určuje

ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku  pana  Mgr. et Bc. Marka Šimoňáka 
(NMFM) a pana MUDr. Petra Kozáka (ČSSD).



III. JEDNACÍ  ŘÁD Zastupitelstva města FrýdkuMístku

3a Jednací řád Zastupitelstva města FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3.1. schvaluje 

pozměňující návrh Ing. Dalibora Kališe (KSČM), ponechat v čl. 8 Jednacího řádu Zastupitelstva města Frýdku
Místku  bod 8  v původním znění  bodu 9.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 2. vydává 

Jednací řád Zastupitelstva města FrýdkuMístku ve znění dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to s jeho 
okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 3. schvaluje 
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další postup jednání zastupitelstva města podle nového Jednacího řádu Zastupitelstva města FrýdkuMístku, 
schváleného dle bodu  3.2. tohoto usnesení.


IV. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

4a Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření statutárního 
města FrýdekMístek za účetní období roku 2014 sestavené k rozvahovému 
dni 31. 12. 2014

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 1. schvaluje

1.  účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města FrýdekMístek za účetní období roku 
2014 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;

2. převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2014 statutárního města FrýdekMístek na výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na FO.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 2. pověřuje primátora statutárního města FrýdekMístek

k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky statutárního města FrýdekMístek za rok 2014 dle přílohy č. 3 
k usnesení, uložené na FO;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 3. ukládá

vedoucí finančního odboru zajistit odeslání informace o schválení účetní závěrky statutárního města 
FrýdekMístek za rok 2014 do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních 
záznamech.
T – 31. 7. 2015
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 



4b Závěrečný účet statutárního města FrýdekMístek za rok 2014

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 4. schvaluje 

1. závěrečný účet statutárního města FrýdekMístek za rok 2014 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO.

2. celoroční hospodaření statutárního města FrýdekMístek za rok 2014, a to bez výhrad.
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4c Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2014

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 5.  bere na vědomí

Závěrečný účet  Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2014, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, 
IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uložené na OÚRaSŘ.


4c2 Zneužití finančních prostředků města pro politickou propagaci hnutí 
ANO  

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 5. 1. odmítá

financovat politickou propagaci a aktivity jakékoliv strany či hnutí z městského rozpočtu.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 5. 2. doporučuje

primátorovi města provést mimořádnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
v příspěvkové organizaci ZŠ El. Krásnohorské 2254.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 5. 3. vyzývá

všechny městské organizace, aby v rámci své činnosti se zdržely jakékoliv politické propagace.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 5. 4. nedoporučuje

v rámci 2. změny rozpočtu přidělit dotaci z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit Základní škole El. 
Krásnohorské 2254 na akci Vodácký den na Olešné.



4d  Návrh 2. změny rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 
2015 prováděné  zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření 
č. 43  69

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 6. schvaluje

návrh  2.  změny  rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2015  prováděné  zastupitelstvem  města 
formou  rozpočtových opatření  č.  43  –  69  dle  příloh  č.  1  –  6  a  1a)  k usnesení  s tímto  pozměňujícím návrhem 
rozpočtového opatření č. 65:
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 Rozpočtové opatření č. 65 spočívající v:
 snížení čerpání fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit (Základní 

škola FrýdekMístek, El. Krásnohorské 2254 – na Vodácký den na Olešné –
na materiál, věcné ceny, občerstvení, tisk, zhotovení videa a fotografií,
doprava materiálu a lodí, propagace) 5,00 tis. Kč

 a současném navýšení rezervy fondu výchovy, vzdělávání a zájmových
aktivit   5,00 tis. Kč
   

to je: 

 snížení příjmů o 8 433,92 tis. Kč na celkovou výši  1 015 994,67 tis. Kč 
 snížení výdajů o 9 233,92 tis. Kč na celkovou výši  1 327 924,23 tis. Kč 
 snížení financování o 800,00 tis. Kč na celkovou výši  311 929,56 tis. Kč

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 7. ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města FrýdkuMístku č. 43 – 69 
pro rok 2015 dle platné rozpočtové skladby.

T – 15. 6. 2015
Z –  Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru



4e Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv  o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 – 
Odbor ŠKMaT 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 8. rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 níže uvedeným subjektům:

1. Klub angažovaných muzikantů (KAM), se sídlem Klub Stoun, J. z Poděbrad 3109, FrýdekMístek, 
IČ 66740215, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3724, zastoupený 
předsedou Kamilem Rudolfem a místopředsedou Martinem Polachem, na provoz Klubu Stoun ve FM /energie, 
materiál,  propagace,  technické  zajištění,  honoráře,  OON  vč.  odvodů,  údržba  a  drobné  opravy,  poplatky 
agenturám, OSA a Intergram, kopírování, výlep / ve výši Kč 500.000,, 

2.  Zdeněk  Tofel,  se  sídlem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIČ  48789836,  nezapsaný  v OR, 
výhradně na adventní koncert a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel 
ve FrýdkuMístku konaných v rámci akce „MF Souznění 2015“ /honoráře, propagace/ ve výši Kč 90.000,. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 9. rozhodlo    

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 
se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2015 a 2/OŠKMaT/R/2015 
k usnesení, uložených  na odboru ŠKMaT.
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4f  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 – Odbor 
ŠKMaT

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 10.  rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 subjektům:

1.  Školící  a  Výcvikové Centrum Asklépios  z.s.,  se  sídlem  739  85  Bukovec  č.p.  234,  IČ  22606904,  spolek 
zapsaný v SR, vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10414, zastoupený předsedou výboru 
Bc.  Lukášem  Zatloukalem    výhradně    na    dofinancování  schváleného  projektu  MŠMT  „ZRIVI  –  Zvládání 
rizikových a emočně náročných situací ve školním prostředí“ ve výši 10.000, Kč,

2. Cyklistický klub Racing Olešná, se sídlem Lesní 734, 738 01 FrýdekMístek, IČ 60783770,  spolek zapsaný 
v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2768, zastoupený jednatelem 
Ing. Petrem Kacířem výhradně na Mistrovství České republiky amatérských cyklistů na technické 
a organizační zabezpečení ve výši 120.000, Kč,

3. FbC FrýdekMístek, (florbalový klub) se sídlem Slezská 2891, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26640406, spolek 
zapsaný  v SR,  vedeném    Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  6068,  zastoupený  předsedou  Petrem 
Řehou   výhradně  na  akci Prague Games 2015 na startovné, individuální poplatky, cestovné, ubytování, stravné, 
pitný režim, reprezentační trička ve výši 50.000, Kč.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 11.   rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 
se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/RM/2015/Če,  č. 2/OŠKMaT/RM/2015/Če a 
č. 3/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.



4g Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků a uzavření smluv 
o poskytnutí neinvestičních příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání
a zájmových aktivit na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 12. rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičního příspěvku z fondu výchovy vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2015 níže 
uvedenému subjektu:

1. bod l – stažen z programu.

2. Základní škola FrýdekMístek, Jiřího z Poděbrad 3109 se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 73801 Frýdek
Místek,  IČ  49562291,  nezapsaná  v SR,  zastoupená  ředitelem  Ing.  Jiřím  Adámkem    na  sportovní  olympiádu 
městských  školních  družin  „Kdo  dál,  kdo  rychleji“  na  medaile,  diplomy,  účastnické  listy,  tisk,  věcné  ceny, 
občerstvení ve výši 4.000, Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 13. rozhodlo

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit na rok 2015 se subjektem uvedeným v bodě a) usnesení dle přílohy 
 č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.



4h Memorandum o záměru 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 14. rozhodlo 

o uzavření memoranda o záměru  mezi statutárním městem Frýdek Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 
01  FrýdekMístek,  IČ:  00296643,  zastoupeným  primátorem  Mgr.  Michalem  Pobuckým,  DiS.,  Hokejovým 
clubem Frýdek – Místek, se sídlem Na příkopě 3162, Frýdek, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 66740002, spolkem 
zapsaným ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. L, vl. 3684, zastoupený Lukášem Víchem, 
prezidentem a Martinem Kurajským, manažerem a HOCKEY CLUBEM OCELÁŘI TŘINEC, a.s., se sídlem 
Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 25841599,   akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném  u Krajského  soudu  v  Ostravě,  odd.  B,  vložce  č.  2195,  zastoupeným  předsedou  představenstva  Ing. 
Markem Chmielem a místopředsedou představenstva Mgr. Pavlem Markem dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené 
na OŠKMaT.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 15.  schvaluje 

jako zástupce statutárního města FrýdkuMístku v dozorčí radě HC FrýdekMístek 2015 s.r.o. 
ve smyslu memoranda uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení pana Bc. Pavla Machalu, náměstka primátora.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 16.  rozhodlo 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek Místek, 
se  sídlem  Radniční  1148,  738  01  FrýdekMístek,  IČ:  00296643,  zastoupeným  primátorem  Mgr.  Michalem 
Pobuckým, DiS.  a Hokejovým clubem Frýdek – Místek,  se  sídlem Na příkopě 3162, Frýdek, 738 01 Frýdek
Místek, IČ: 66740002, spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. L, vl. 3684, 
zastoupený  Lukášem  Víchem,  prezidentem  a  Martinem  Kurajským,  dle  přílohy  č.  2  k usnesení,  uložené  na 
OŠKMaT.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 17. rozhodlo

o  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  mezi  statutárním  městem  Frýdek  Místek,  se  sídlem 
Radniční  1148,  738  01  FrýdekMístek,  IČ:  00296643,  zastoupeným  primátorem Mgr.  Michalem  Pobuckým, 
DiS.  a  HC  FrýdekMístek  2015  s.r.o.,  se  sídlem  Nad  Přehradou  2290,  Místek,  738  01  FrýdekMístek,  IČ: 
04125878, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 
č. 62433, zastoupeným členem Rady jednatelů Janem Peterkem a členem Rady jednatelů Martinem Kurajským 
na pokrytí nákladů souvisejících s provozem a činností hokejového družstva mužů ve výši 4.000.000, Kč 
dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
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4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 
statutárního města FrýdekMístek na podporu projektů ve zdravotnictví 
pro rok 2015 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 18. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok 2015 na podporu 
projektů  v oblasti  zdravotnictví  pro  rok  2015  pod  pořadovým  číslem  1–22  dle  návrhu  uvedeného  v příloze 
č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 19. rozhodlo

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku na podporu 
projektů  v  oblasti  zdravotnictví  pro  rok  2015  se  subjekty  pod  pořadovým  číslem  1–22  uvedenými  v příloze 
č. 1/OSS, dle vzorové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 20. rozhodlo

o  neposkytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  statutárního  města  FrýdkuMístku  na  podporu  projektů 
v oblasti zdravotnictví  pro  rok  2015  pod  pořadovým  číslem  23  dle návrhu  uvedeného  v příloze  č.  1/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS.
 


4j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města FrýdekMístek pro Nemocnici ve FrýdkuMístku, p. o. 
na rok 2015 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 21. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku Místku ve výši Kč 45 700, pro rok 
2015  Nemocnici  ve FrýdkuMístku,  p.  o.,  se  sídlem  E. Krásnohorské  321,  738  01    FrýdekMístek,  IČ: 
00534188, zastoupené ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem  v Ostravě,  oddíl  Pr,  vložka  938,  a  to  na  zakoupení  kompenzačních  pomůcek  pro  potřeby  Oddělení 
následné péče Nemocnice ve FrýdkuMístku, p. o.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 22. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku Místku ve výši 
Kč 45 700,  pro  rok  2015  Nemocnici  ve FrýdkuMístku,  p.  o.,  se  sídlem  E. Krásnohorské  321, 
738 01 FrýdekMístek,  IČ:  00534188,  zastoupené  ředitelem  Ing.  Tomášem  Stejskalem,  zapsána  v obchodním 
rejstříku,  vedeného  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  Pr,  vložka  938,  a  to  na  zakoupení  kompenzačních 
pomůcek  pro  potřeby  Oddělení  následné  péče  Nemocnice  ve  FrýdkuMístku,  p.  o.,  dle  smlouvy 
S/0341/2015/OSS, která je přílohou č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložená na OSS.
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4k Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby na rok 2015 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 23. rozhodlo

o  poskytnutí  vyrovnávací  platby  za  závazek  veřejné  služby  z rozpočtu  města  FrýdkuMístku  pro  rok 
2015 Armádě  spásy  v ČR,  z.  s.,  se  sídlem:    Petržílkova  2565/23,  158  00  Praha  5,  zapsanou  v OR  vedeném 
Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka  297,  IČ:   40613411,  zastoupenou      majorem  Teunisem 
Scholtensem,  národním  velitelem  Armády  spásy   v ČR,  na   základě  plné  moci      zastoupenou  Mgr.  Pavlou 
Vopelákovou,  ve  výši Kč 1.660.000,–,  a  to  výhradně  na částečnou      úhradu      provozních  nákladů,   tj.  na 
úhradu energií, vodného a stočného, opravy a udržování, mzdových  nákladů     (mimo úhrady odměn), odvodů 
pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  a pojistného  na      sociální  zabezpečení,  spotřeby,  materiálu 
(kancelářské  potřeby,  čistící  a hygienické  potřeby,  ložní  prádlo,      utěrky, ručníky,  kuchyňské      náčiní, 
lékárničky  s  vybavením,  ochranné pomůcky,  materiál  na  údržbu  budovy      a inventáře),  potraviny,   nákup 
drobného  hmotného majetku,  školení   a kurzy,  cestovné  a  úhradu  ostatních      služeb. Vyrovnávací    platba  je 
určena  výhradně  k použití  zařízením  příjemce,  kterým  je Domov  se  zvláštním      režimem   FrýdekMístek,  se 
sídlem: ul. Míru  1313, 738 01 FrýdekMístek.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 24. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby s Armádou spásy v ČR,
z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L,  vložka 297,  IČ: 40613411 zastoupenou majorem Teunisem Scholtensem, národním velitelem Armády  spásy 
v ČR, na základě plné moci zastoupenou Mgr. Pavlou Vopelákovou, dle přílohy č. S/0028/2015/OSS  k tomuto 
usnesení, uložené na OSS.



4l Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2015  odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 25. rozhodlo

o poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu města pro  rok  2015  obecně prospěšné  společnosti  Společně, 
o. p. s., se sídlem: Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ: 26976307, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných 
společností,  vedeném  Krajským  soudem  v Brně,  oddíl  O,  vložka    266,  zastoupenou  ředitelem  společnosti   
Ing. Jakubem Cardou, ve výši Kč 150.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů spojených 
s realizací  projektu  Senior  Point  ve  městě  FrýdkuMístku,  tj.  na  úhradu  mzdových  nákladů  (ostatní  osobní 
náklady), nájemné, nákup drobného hmotného majetku, spotřební materiál (mimo nákup občerstvení), telefonní 
poplatky,  školení  a  kurzy,  cestovné,  náklady  spojené  s  náborem  poskytovatelů  do  projektu  Senior  Pas. 
Neinvestiční  dotace  je  určena  výhradně  na  úhradu  provozních  nákladů  spojených  s realizací  projektu  Senior 
Point v Kontaktním centru prevence Městské police FrýdekMístek (křížový podchod).

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 26. rozhodlo

o  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  města  pro  rok  2015 
s obecně prospěšnou společností Společně, o. p. s., se sídlem: Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, zapsanou 
v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeném  Krajským  soudem  v Brně,  oddíl  O,  vložka  266, 
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zastoupenou  ředitelem společnosti  Ing.  Jakubem Cardou, dle přílohy S/0026/2015/OSS k usnesení, uložené na 
OSS.



4m Zrušení „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
FrýdkuMístku v působnosti odboru sociálních služeb“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 27. ruší

„Zásady  pro  poskytování  dotací  z rozpočtu  statutárního města  FrýdkuMístku  v působnosti  odboru  sociálních 
služeb“.



4n Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu
životního prostředí statutárního města Frýdku Místku  na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 28. rozhodlo

o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z fondu  životního  prostředí  statutárního  města  FrýdkuMístku 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s níže uvedenými subjekty:

1. Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., se sídlem FrýdekMístek, Ke Splavu 1568, PSČ 738 02, IČ 
25380541,  zapsaná  v OR,  vedeném  u Krajského  soudu  v Ostravě,  oddíl C,  vložka  16373,  zastoupená MUDr. 
Radimem Dudkem, jednatelem, ve výši 15 000 Kč, na akce a projekty dle Školního vzdělávacího programu se 
zaměřením  na  poznávání  přírody,  ekologickou  výchovu  a výchovu  ke zdravému  životnímu  stylu,  zejména  na 
úhradu nákladů na vstupné a dopravu na jednotlivé akce – výukové programy v ZOO Ostrava, zakoupení her, 
didaktického  materiálu  a  pomůcek  pro  ekologickou  výchovu,  zakoupení  pískovnic  do  jednotlivých  tříd, 
zakoupení barevných boxů na třídění papíru, plastů a jiných odpadů do jednotlivých tříd, zakoupení nářadí pro 
děti  na  ekologickou  výchovu;  dle  přílohy  č.  1  k usnesení,  tj.  smlouva  č.  09/FŽP/08/2015,  uložená  na  odboru 
ŽPaZ;

2. Základní škola národního umělce Petra Bezruče FrýdekMístek, tř. T. G. Masaryka 454, se sídlem tř. T. 
G. Masaryka 454, 738 01 FrýdekMístek,  IČ 60045965, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Zbyňkem Šostým, 
ředitelem školy,  ve výši 15 000 Kč, na projekt Zhodnocení  recyklovatelného a odpadního materiálu ve výuce 
„Ohrožená planeta Země ve vesmíru“  (11.  ročník  soutěže),  tj. na úhradu  fotodokumentace, malířských pláten, 
výtvarného  materiálu,  lepicího  materiálu,  odměn  na  soutěže,  tavicích  pistolí  a  tavicích  tyčinek,  nákladů  na 
dopravu; dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/09/2015, uložená na odboru ŽPaZ.



4o Návrh na poskytnutí  neinvestičních dotací  a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací  z dotační rezervy primátora na 
rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 29.  rozhodlo
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a) o poskytnutí neinvestičních dotací z  dotační rezervy primátora na rok 2015 dále uvedeným subjektům:

1. Tělocvičná jednota SOKOL, FrýdekMístek, se sídlem FrýdekMístek, Novodvorská 667, PSČ 738 01, IČ 
00494780,  pobočný  spolek,  zapsaný  ve  SR,  vedený    Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka  28059, 
zastoupen  panem  Jiřím  Zaoralem,  starostou,  a  to  výhradně  na  úhradu  části  výdajů  spojených  s organizačně
technickým zabezpečením a částečnou úhradou výdajů na dopravu, ubytování, stravu, účastnické poplatky pro 
seniory, kteří budou reprezentovat TJ SOKOL a město   FrýdekMístek na Plzeňských slavnostech pohybu – 
Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury,  které  se uskuteční  v předpokládaném  termínu 26.  – 28.  června 
2015 ve výši 25.000, Kč.

2.  Občanské  sdružení  Madleine,  se  sídlem  FrýdekMístek,  Maxe  Švabinského  2224,  PSČ  738  01,  IČ 
26599198,   spolek, zapsaný ve SR, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupen Ing. 
Markétou  Uherkovou,  koordinátorkou  projektu  na  základě  generální  plné  moci  paní  Libuše  Štrochové, 
předsedkyně sdružení, a to výhradně na úhradu části nákladů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením 
projektu  „Děti dětem – Adventní koncert 2015“, který se uskuteční v předpokládaném  termínu prosinec  2015 
–  tj.  na  technické  zajištění,    pronájem  aparatury,  hudebních  nástrojů,    ozvučení,  osvětlení,  pronájem  prostor 
kostela vč. výzdoby, občerstvení pro děti, honorář účinkujícího interpreta či kapely,  aj. ve výši 30.000, Kč.

3.  Sportovní  klub  policie  FrýdekMístek,  se  sídlem  FrýdekMístek,  Beskydská  2061,  PSČ  738  01,  IČ 
00534986,  spolek, zapsaný ve SR, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupen panem 
Ing. Lubomírem Kavkou, předsedou, a to výhradně na organizačnětechnické zabezpečení a částečnou  úhradu 
výdajů  spojených  s úhradou  dopravy,  propagačních  a  dárkových  předmětů,  stravování  a  pitného  režimu, 
tlumočníka aj. pro Výměnný pobyt mladých Čechů v Německu – v Griedlu v předpokládaném termínu srpen 
2015 ve výši 30.000, Kč. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 30. rozhodlo

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotační rezervy primátora na 
rok 2015 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1/OKP/DRP/2015/Vá  3/OKP/DRP/2015/Vá 
k usnesení, uložených na OKP.



4p Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu 
regenerace města FrýdekMístek pro rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 31. rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu regenerace města FrýdekMístek a rozpočtu města 
FrýdekMístek pro rok 2015 subjektům uvedeným v odstavci  b) pod body 1 až 4.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 32. rozhodlo

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi statutárním městem 
FrýdekMístek a následujícími subjekty:

1. Český svaz chovatelů, základní organizace Frýdek 1, IČ: 65494105, Zámecké náměstí 1251, 738 01 Frýdek
Místek zapsaná na MK ČR v Rejstříku evidovaných PO, se sídlem Mariánské náměstí čp. 145, FrýdekMístek, 
IČ  60801930,  zastoupen  Ing.  Jiřím Čumíčkem,  předsedou,  ve  výši  170.000 Kč  na  výdaje  spojené  s obnovou 
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objektu Dům chovatelů, Zámecké náměstí 1251, FrýdekMístek, (oprava krovu, fungicidní sanace zdiva a krovu, 
vyzdění nových pilířů, výměna krytiny a okapového systému a související práce) dle přílohy 
č. S/0350/2015/ OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

2.  Roland  Krmaschek,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxve  výši  113.000  Kč  na  výdaje  spojené  s 
obnovou měšťanského domu č. p. 60, ulice Hluboká, FrýdekMístek, (venkovní a vnitřní permanentní drenážní 
systém,  provedení  vnitřních  sanačních  omítek  v  1.  PP  a  1.NP  a  související  práce)  dle  přílohy 
č. S/0355/2015/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

3.  Ing.  Irena  Grocholová,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa  RNDr.  Marcela  Hájková 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzastoupena Ing. Irenou Grocholovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxve 
výši 62.000 Kč na výdaje spojené s obnovou měšťanského domu č. p. 23, ulice Tržní, FrýdekMístek (statické 
zajištění klenby v 1. PP, opravy vnitřních a vnějších omítek, oprava klempířských výrobků a související práce) 
dle přílohy č. S/0353/2015/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

4.  Jana  Šturcováxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  Jiří  Bědroň, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzastoupen  na  základě  plné  moci  Janou 
Šturcovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 55.000 Kč na výdaje  spojené  s 
obnovou měšťanského domu č. p. 16, Náměstí Svobody 16, FrýdekMístek, (odstranění a oprava poškozených 
omítek,  oprava  dešťových  svodů,  provedení  nátěru  fasády  a  související  práce)  dle přílohy  č. 
S/0354/2015/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.



4r Návrh na uzavření třech dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční 
dotace z fondu prevence kriminality na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 33. rozhodlo

1.  o  uzavření  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  uzavřené  dne  24.  3.  2014  mezi 
statutárním městem FrýdekMístek a Pedagogickopsychologickou poradnou ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem 
Palackého 130, FrýdekMístek 738 01, IČ 60045922, zastoupená ředitelkou Mgr. Miroslavou Šigutovou, jehož 
předmětem  je  změna  termínu  poskytnutí  části  dotace  ve  výši  2.000,Kč  a  změna  termínu  vyúčtování  dotace 
poskytnuté na realizaci projektu „Rodičovská abeceda“, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na MP.

2.  o  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  uzavřené  dne  18.  12.  2014  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek  a  Renarkon  o.p.s.,  kontaktní  centrum  ve  FrýdkuMístku  se  sídlem 
Mariánskohorská 1328/29,  700 02   Ostrava,  IČ: 25380443,  zastoupeno Mgr. Martinem Chovancem,  ředitelem 
společnosti,  jehož  předmětem  je  změna  termínu  poskytnutí  dotace  a  změna  termínu  vyúčtování  dotace 
poskytnuté na realizaci projektu „Je to TVOJE šance“ ve výši 18.000, Kč, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené 
na MP. 

3.  o  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  uzavřené  dne  18.  12.  2014  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek  a  Renarkon  o.p.s.,  kontaktní  centrum  ve  FrýdkuMístku  se  sídlem 
Mariánskohorská  1328/29,  700 02 Ostrava,  IČ:  25380443,  zastoupeno Mgr. Martinem Chovancem,  ředitelem 
společnosti,  jehož  předmětem  je  změna  termínu  poskytnutí  dotace  a  změna  termínu  vyúčtování  dotace 
poskytnuté na realizaci projektu „Nový život“ ve výši 10.000, Kč, dle přílohy č. 3 k usnesení., uložené na MP. 
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V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKUMÍSTKU

5a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, darování  a nabytí 
nemovitostí

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 1. ruší 

1. usnesení č. III/3a/3.1./60. z 18. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 02.06.2014, které 
zní: 
„Zastupitelstvo  města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  darování  pozemků  p.č.  1942  zastavěná  plocha  a  nádvoří  – 
zbořeniště  o  výměře  807  m2  a p.č.  2209/2  ostatní  plocha  –  jiná  plocha  o  výměře  14  m2,  k.ú. Místek,  obec 
FrýdekMístek  (J.  Opletala)  do  vlastnictví  Moravskoslezského  kraje,  se  sídlem  28.  října  117,  Ostrava,  IČ: 
70890692.“

2. usnesení č. III./3a/3.1./6. z 18. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 02.06.2014, které 
zní:
„Zastupitelstvo  města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  pozemků    p.č.  3290/81  ostatní  plocha,  ostatní 
komunikace o výměře 170 m2 a p.č. 3290/82 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, k.ú. Frýdek, 
obec  FrýdekMístek  (Hasičská)  vlastníkům  domů  č.p.  1239  a  č.p.  1241  v k.ú.  Frýdek  za  kupní  cenu  1.700 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2  let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 2. rozhodlo

3.  o  uzavření  dohody  o  zrušení  smlouvy  o  uzavření  budoucí  kupní  smlouvy  uzavřené  dne  02.07.2013  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím  prodávajícím  a  Ing.  Magdalenou  Žákovou, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxjako  budoucí  kupující,  týkající  se  prodeje  části  pozemku  p.č.  3229/1  ost.  plocha  –  jiná 
plocha, o celkové výměře 30 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Frýdlantská). 

4. o nabytí pozemků p.č. 3813/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 105 m2, p.č. 3813/4 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 94 m2 a p.č. 3814/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 902 m2, k.ú. Lískovec u 
FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (K Sedlištím) od BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem 
OstravaMoravská Ostrava, Petra Křičky 2863/17a, IČ: 00032352 za kupní cenu 500 Kč/m2.

5. o prodeji pozemku p.č. 1043/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(Ostravská) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

6. o prodeji pozemku p.č. 415/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1035 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(4. května) vlastníku budovy č.p. 217 na pozemku p.č. 415/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní 
cenu  950  Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

7. o prodeji části pozemku p.č. 3415/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 2 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek 
(Mariánské  náměstí)  manželům  RNDr.  Martinu  Polovi  a  MUDr.  Andrei  Polové,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza 
kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak  bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.
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8. o prodeji části pozemku p.č. 1127/1 trvalý travní porost o výměře cca 100 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, 
obec  FrýdekMístek  (Vrchy)  Lubomíru  Tyrlíkovi,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza  kupní  cenu  550  Kč/m2, 
přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem  města.  Přesný  rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

9. o prodeji pozemku p.č. 3374/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(Křížkovského)  vlastníku  stavby  bez  čp/če,  občanské  vybavení,  na  pozemku  p.č.  3374/4  zastavěná  plocha  a 
nádvoří,  k.ú.  Místek,  za  kupní  cenu  500  Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od 
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

10.  o  prodeji  pozemku  p.č.  103/14  ostatní  plocha  – manipulační  plocha  o  výměře  455 m2,  k.ú.  Baška,  obec 
Baška (skladovací areál poblíž vlakového nádraží v Bašce) vlastníkovi pozemku p.č. 103/5 zastavěná plocha a 
nádvoří  v  k.ú.  Baška  za  kupní  cenu  800  Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od 
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

11.  o  prodeji  pozemků  p.č.  383/1  trvalý  travní  porost  o  výměře  181 m2  a  p.č.  379/1  ostatní  plocha    ostatní 
komunikace o výměře 43 m2 , k.ú. Lysůvky, obec FrýdekMístek (za salónem Honda) společnosti FOMI, spol. s 
r.o., se sídlem Vendryně č. 407, IČ: 136 43 932 za kupní cenu 1.000 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná  po  dobu 2  let  od  schválení  zastupitelstvem města.  Pokud  tento  převod bude  ke  dni  uskutečnění  plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

12. o prodeji části pozemku p.č. 6190/2 o výměře cca 242 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Kpt. Nálepky) 
manželům  Bc.  Luďkovi  a  Martině  Blechovýmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  500  Kč/m2, 
přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem  města.  Přesný  rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

13. o prodeji části pozemku p.č. 2197/1 ostatní plocha  zeleň o výměře cca 70 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek
Místek (J. Opletala) společnosti PNEU PLUS s.r.o., se sídlem Sudoměřice č.p. 9, IČ: 634 74 026 za kupní cenu 
1.000 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

14. o darování pozemků p.č. 3723/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, p.č. 3730/17 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 82 m2, p.č. 3730/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2 (pozemky pod stavbami 
vodních děl – hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodních), p.č. 3730/9 vodní plocha o výměře 
72 m2, p.č. 3730/10 ostatní plocha    jiná plocha o výměře 35 m2, p.č. 3730/11 ostatní plocha    jiná plocha o 
výměře 35 m2, p.č. 3730/13 vodní plocha o výměře 517 m2, p.č. 3730/14 ostatní plocha  jiná plocha o výměře 
24 m2, p.č. 3730/15 vodní plocha o výměře 60 m2 (pozemky, na nichž se nachází vodní  tok Hlínský potok a 
části  suchých  nádrží  k  ochraně  před  povodněmi),  k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  (Bahno    Příkopy)  do 
vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021.

15. o darování pozemků p.č.  7789/1 ostatní plocha        silnice o výměře 156 m2, p.č.  7789/3 ostatní plocha – 
silnice o výměře 31 m2 a p.č. 7789/5 ostatní plocha – silnice o výměře 11 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek  (komunikace FM – Šenov ve Frýdeckém  lese) do vlastnictví Moravskoslezského kraje,  se  sídlem 28. 
října 117, Ostrava,  IČ: 70890692  Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,  se sídlem Úprkova 1, 702 23 
Ostrava, IČ: 00095711.

16. o nabytí pozemku p.č. 7611/6 ostatní plocha –  jiná plocha o výměře 6.599 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek  (komunikace FM – Šenov  ve Frýdeckém  lese)  od Moravskoslezského  kraje,  se  sídlem 28.  října  117, 
Ostrava, IČ: 70890692  Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 
00095711, a to bezúplatně.

17. a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 7670/1 ostatní plocha 
–  dráha,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (  Sadová),  vlastníkem  Českou  republikou    Správou  železniční 
dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, jako 
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povinným,  pro  statutární  město  FrýdekMístek  jako  oprávněné,  a  to  služebnosti  spočívající  v  právu  zřídit, 
provozovat a udržovat  lávku pro pěší L6 na části pozemku p.č. 7670/1, a  to za úplatu 10.000 Kč + příslušná 
sazba DPH. Přesný rozsah věcného práva  služebnosti bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 7670/1 
ostatní plocha – dráha, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Sadová) mezi statutárním městem FrýdekMístek jako 
budoucím oprávněným a Českou  republikou    Správou  železniční  dopravní  cesty,  státní  organizací,  se  sídlem 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 jako budoucím povinným, týkající se služebnosti, 
spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat lávku pro pěší L6 na části pozemku p.č. 7670/1.

18. o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 3235/47 ostatní plocha – 
zeleň, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (u obchodního centra Frýda), vlastníkem Euro Mall FM a.s., se sídlem 
Karolínská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 28916697, jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako 
oprávněné, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního 
vedení veřejného osvětlení a jednoho sloupu veřejného osvětlení, a to za úplatu 1.000 Kč + příslušná sazba DPH. 
Přesný rozsah věcného práva  služebnosti bude určen geometrickým plánem.

19. o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 7603/1 ostatní plocha – 
silnice,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (u  restaurace  U  Hučky),  vlastníkem  Moravskoslezským  krajem  se 
sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692  Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 
1,  702  23  Ostrava,  IČ:  00095711,  jako  povinným,  pro  statutární  město  FrýdekMístek  jako  oprávněné,  a  to 
služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku veřejné osvětlení a v 
právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejného 
osvětlení, a to za úplatu 1.000 Kč + příslušná sazba DPH. Přesný rozsah věcného práva  služebnosti bude určen 
geometrickým plánem.

20.  o  nabytí  nemovité  věci  –  věcného  práva    zřízením  služebnosti  k  části pozemku  p.č.  6729/1  trvalý  travní 
porost,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (u  restaurace  U  Hučky),  vlastníkem  Janou  Vašicovou, 
xxxxxxxxxxxxxxxjako  povinným,  pro  statutární  město  FrýdekMístek  jako  oprávněné,  a  to  služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu uložení, užívání a oprav zemního kabelu veřejného osvětlení, a to bezúplatně. 
Přesný rozsah věcného práva  služebnosti bude určen geometrickým plánem.

21. a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 7614/1 ostatní plocha 
–  silnice,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (Valcířská),  vlastníkem  Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692  Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem 
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, 
a  to  služebnosti  inženýrské  sítě  spočívající  v  právu  umístění  stavby  vodovodního  vedení  za  účelem  jeho 
provozování  a  udržování,  a  to  za  úplatu  1.000  Kč  +  příslušná  sazba  DPH.  Přesný  rozsah  věcného  práva   
služebnosti bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 7614/1 
ostatní  plocha  –  dráha,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (Valcířská)  mezi  statutárním 
městem  FrýdekMístek  jako  budoucím  oprávněným  a  Moravskoslezským  krajem  se  sídlem  28.  října  117, 
Ostrava, IČ: 70890692  Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 
00095711  jako budoucím povinným,  týkající  se  služebnosti,  spočívající v právu umístění  stavby vodovodního 
vedení za účelem jeho provozování a udržování na předmětném pozemku.

22.  o  darování  části  pozemku  p.č.  1942  zastavěná  plocha  a  nádvoří  –  zbořeniště  o  výměře  297  m2,  nově 
odměřené geometrickým plánem č. 272619/2004 ze dne 06.12.2004, zhotoveným Ing. Antonínem Mlčochem, 
V.  Talicha  2266,  FrýdekMístek,  IČ:  12093939,  a  označené  jako  p.č.  1942/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří  – 
zbořeniště, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek   a pozemku p.č. 2209/2 ostatní plocha –  jiná plocha o výměře 14 
m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (J. Opletala) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 
117, Ostrava, IČ: 70890692  Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČ: 00095711. 

23. o prodeji pozemků p. č. 1335/33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 899 m2, p. č. 1335/84 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 709 m2, p. č. 1335/61 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 500 m2, p. č. 1335/87 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, p. č. 1335/62 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 96 m2, p. č. 
1335/85 ostatní  plocha –  jiná  plocha o  výměře 83 m2  a  části  pozemků p.  č.  1335/60 ostatní  plocha –  ostatní 
komunikace o výměře cca 130 m2 a p. č. 1335/88 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 10 m2, vše k. ú. 
Místek, obec FrýdekMístek (Collolouky) společnosti DEVA FM, se sídlem Collolouky 2140, FrýdekMístek, 
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IČ:  61945226  za  kupní  cenu  ve  výši  950 Kč/m2,    přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od 
schválení zastupitelstvem města.  Přesný rozsah převáděných částí  pozemků bude určen geometrickým plánem.
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

24.  o  prodeji  pozemku  p.č.  3230/2  ostatní  plocha    ostatní  komunikace  o  výměře  183 m2,  k.ú. Místek,  obec 
FrýdekMístek  (Družstevní)  společnosti  CASARREDO,  s.r.o.  se  sídlem  Ludvíkova  1351/16,  Ostrava  – 
Radvanice, IČ: 27804372 za kupní cenu ve výši 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let 
od schválení zastupitelstvem města. Pokud  tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

25. a) o prodeji  pozemku p. č. 1723 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba č.p. 
752 občanská vybavenost, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Pionýrů) formou nabídkového licitačního řízení v 
souladu s dokumentem „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města FrýdekMístek 
a postup statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“, nejnižší nabídková cena 4.600.000 Kč. Jistota bude 
stanovena na 10% z nejnižší nabídkové ceny. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  vítězem  nabídkového  licitačního  řízení  jako  budoucím  kupujícím      na  pozemek  p.  č.  1723 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  330  m2,  jehož  součástí  je  stavba  č.p.  752  občanská  vybavenost,  k.ú. 
Místek, obec FrýdekMístek (Pionýrů) za kupní cenu dle  výsledku nabídkového licitačního řízení. 
Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě budou uvedeny následující podmínky:
Nejvyšší  nabídnutá  kupní  cena  musí  být  zájemcem  s  nejvyšší  nabídkou  zaplacena  do  60ti  dnů  ode  dne 
nabídkového  licitačního  řízení.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  právo  na  uzavření  kupní  smlouvy  zaniká  a 
statutární město  FrýdekMístek  je  oprávněno  nemovitost  zcizit  jiným  způsobem,  zejména  nabídkové  licitační 
řízení  opakovat.  V  případě  opakovaného  nabídkového  licitačního  řízení  není  osoba,  která  takto  nabídkové 
licitační řízení zmařila, oprávněna být účastníkem nabídkového licitačního řízení. Předložíli zájemce s nejvyšší 
nabídkou  doklad  o  zaplacení  ve  lhůtě  60ti  dnů,  statutární  město  FrýdekMístek  bez  zbytečného  odkladu 
písemnou formou uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní smlouvu.
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 60ti dnů ode dne 
konání  nabídkového  licitačního  řízení,  vzniká  statutárnímu městu FrýdekMístek  nárok  na  smluvní  pokutu  ve 
výši složené jistoty.

26.    a)  o  prodeji  nebytové  jednotky  č.  549/7  v domě  č.  p.  549  na  pozemku  p.  č.  202/66  zastavěná  plocha  a 
nádvoří včetně podílu 452/992 na společných částech domu č. p. 549 a podílu 113/248 pozemku p. č. 202/66 
zastavěná plocha  a nádvoří a pozemku p. č. 202/211 ostatní plocha – jiná plocha, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek  (Růžový pahorek)  formou nabídkového  licitačního  řízení v souladu s dokumentem „Některé podmínky 
prodeje  nemovitostí  ve  vlastnictví  statutárního  města  FrýdekMístek  a  postup  statutárního  města  při  prodeji 
těchto nemovitostí“, nejnižší nabídková cena 2.200.000 Kč. Jistota bude stanovena na 10% z nejnižší nabídkové 
ceny. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude kupní cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  vítězem  nabídkového  licitačního  řízení  jako  budoucím  kupujícím  na    nebytovou  jednotku  č. 
549/7  v domě  č.  p.  549  na  pozemku  p.  č.  202/66  zastavěná  plocha  a  nádvoří  včetně  podílu  452/992  na 
společných  částech  domu  č.  p.  549  a  podílu  113/248  pozemku  p.  č.  202/66  zastavěná  plocha    a  nádvoří  a 
pozemku p. č. 202/211 ostatní plocha – jiná plocha, vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Růžový pahorek) za 
kupní cenu dle výsledku nabídkového licitačního řízení. 
Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě budou uvedeny následující podmínky:
Nejvyšší  nabídnutá  kupní  cena  musí  být  zájemcem  s nejvyšší  nabídkou  zaplacena  do  60ti  dnů  ode  dne 
nabídkového  licitačního  řízení.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  právo  na  uzavření  kupní  smlouvy  zaniká  a 
statutární město  FrýdekMístek  je  oprávněno  nemovitost  zcizit  jiným  způsobem,  zejména  nabídkové  licitační 
řízení  opakovat.  V případě  opakovaného  nabídkového  licitačního  řízení  není  osoba,  která  takto  nabídkové 
licitační řízení zmařila, oprávněna být účastníkem nabídkového licitačního řízení. Předložíli zájemce s nejvyšší 
nabídkou  doklad  o  zaplacení  ve  lhůtě  60ti  dnů,  statutární  město  FrýdekMístek  bez  zbytečného  odkladu 
písemnou formou uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní smlouvu.
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 60ti dnů ode dne 
konání  nabídkového  licitačního  řízení,  vzniká  statutárnímu městu FrýdekMístek  nárok  na  smluvní  pokutu  ve 
výši složené jistoty.
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27. a) o prodeji pozemku p. č. 5139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2, jehož součástí je stavba č. p. 
34  bytový  dům,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (bývalá  výrobna  lahůdek)  formou 
nabídkového  licitačního řízení v souladu s dokumentem „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města FrýdekMístek a postup statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“, nejnižší nabídková 
cena 1.800.000  Kč. Jistina bude stanovena na 10% z nejnižší nabídkové ceny. Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  vítězem  nabídkového  licitačního  řízení  jako  budoucím  kupujícím  na  pozemek    p.  č.  5139 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  545 m2,  jehož  součástí  je  stavba  č.  p.  34  bytový dům,  k.ú. Lískovec  u 
FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (bývalá  výrobna  lahůdek)  za  kupní  cenu  dle  výsledku  nabídkového 
licitačního řízení. 
Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě budou uvedeny následující podmínky:
Nejvyšší  nabídnutá  kupní  cena  musí  být  zájemcem  s nejvyšší  nabídkou  zaplacena  do  60ti  dnů  ode  dne 
nabídkového  licitačního  řízení.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  právo  na  uzavření  kupní  smlouvy  zaniká  a 
statutární město  FrýdekMístek  je  oprávněno  nemovitost  zcizit  jiným  způsobem,  zejména  nabídkové  licitační 
řízení  opakovat.  V případě  opakovaného  nabídkového  licitačního  řízení  není  osoba,  která  takto  nabídkové 
licitační řízení zmařila, oprávněna být účastníkem nabídkového licitačního řízení. Předložíli zájemce s nejvyšší 
nabídkou  doklad  o  zaplacení  ve  lhůtě  60ti  dnů,  statutární  město  FrýdekMístek  bez  zbytečného  odkladu 
písemnou formou uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní smlouvu.
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 60ti dnů ode dne 
konání  nabídkového  licitačního  řízení,  vzniká  statutárnímu městu FrýdekMístek  nárok  na  smluvní  pokutu  ve 
výši složené jistoty.

28.  o prodeji pozemků  p.č. 3290/81 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 a p.č. 3290/82 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Hasičská) vlastníkovi domu č.p. 
1241  v k.ú.  Frýdek  za  kupní  cenu  1.700  Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od 
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

29.  o  nabytí  části  pozemku  p.č.  3090/9  (nově  p.  č.  3090/22  dle GP  č.  502449/2014)  o  výměře  13 m2,  k.ú. 
Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí) od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
V darovací smlouvě bude uvedeno následující:
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 
2  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  a  že  darované  nemovitosti  bude  využívat  výlučně  ve 
veřejném zájmu a  zavazuje se, že touto smlouvou nabyté nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým  účelům  pronajímat,  s výjimkou nakládání dle ust. § 25 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po 
dobu deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode 
dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný 
je povinen tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, 
že  obdarovaný  převede  na  účet  dárce  částku  ve  výši  100%  ceny majetku  obvyklé  v době  porušení  závazku, 
stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke 
dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o 
zjištěném porušení shora uvedeného závazku.
Smluvní  strany  se  dohodly,  že  uvedená  sankce  ve  výši  100 %  ceny  zjištěné  dle  oceňovacích  předpisů  bude 
uplatněna při porušení kteréhokoliv z dojednaných závazků.

30.   o nabytí pozemku p.č. 3073/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3011 m2, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek (u stadionu TJ Slezan) od České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.  
V darovací smlouvě bude uvedeno následující:
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 
2  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  a  že  darované  nemovitosti  bude  využívat  výlučně  ve 
veřejném zájmu a  zavazuje se, že touto smlouvou nabyté nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým  účelům  pronajímat,  s výjimkou nakládání dle ust. § 25 
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zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po 
dobu deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode 
dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný 
je povinen tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, 
že  obdarovaný  převede  na  účet  dárce  částku  ve  výši  100%  ceny majetku  obvyklé  v době  porušení  závazku, 
stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke 
dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o 
zjištěném porušení shora uvedeného závazku.
Smluvní strany se dohodly, že uvedená sankce ve výši 100 % ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů bude 
uplatněna při porušení kteréhokoliv z dojednaných závazků.

31. o nabytí  pozemku p.č.  3073/2 ostatní  plocha –  jiná plocha    o výměře 451 m2, k.ú. Frýdek,  obec Frýdek
Místek (u stadionu TJ Slezan) od České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.  
V darovací smlouvě bude uvedeno následující:
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 
2  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  a  že  darované  nemovitosti  bude  využívat  výlučně  ve 
veřejném zájmu a zavazuje se, že touto smlouvou nabyté nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým  účelům  pronajímat,  s výjimkou nakládání dle ust. § 25 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po 
dobu deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode 
dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný 
je povinen tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, 
že  obdarovaný  převede  na  účet  dárce  částku  ve  výši  100%  ceny majetku  obvyklé  v době  porušení  závazku, 
stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke 
dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o 
zjištěném porušení shora uvedeného závazku.
Smluvní  strany  se  dohodly,  že  uvedená  sankce  ve  výši  100 %  ceny  zjištěné  dle  oceňovacích  předpisů  bude 
uplatněna při porušení kteréhokoliv z dojednaných závazků.

32. o nabytí pozemků: 
p.č. 3090/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 141 m2,
p.č. 3090/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 203 m2,
p.č. 3090/8 ostatní plocha –silnice o výměře 2063 m2,
p.č. 3090/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 217 m2,
p.č. 3235/24 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 157 m2,
p.č. 3235/27 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 213 m2,
p.č. 3235/28 ostatní plocha –silnice o výměře 2234 m2,
p.č. 3051/1 ostatní plocha – silnice o výměře 1551 m2,
p.č. 3051/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 542 m2,
p.č. 3059/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 495 m2,
p.č. 3059/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 584 m2,
p.č. 3059/7 ostatní plocha – silnice o výměře 1876 m2, 
p.č. 3077/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 239 m2,
případně  jejich  částí,  vše  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (pozemky  pod  estakádou)  od  České  republiky, 
Ředitelství  silnic  a  dálnic ČR,  se  sídlem Na Pankráci  546/56,  Praha  4, Nusle,  IČ  65993390,  a  to  bezúplatně.   
V darovací smlouvě bude uvedeno následující:
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 
2  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  a  že  darované  nemovitosti  bude  využívat  výlučně  ve 
veřejném zájmu a zavazuje se, že touto smlouvou nabyté nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým  účelům  pronajímat,  s výjimkou nakládání dle ust. § 25 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po 
dobu deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva.
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V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode 
dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný 
je povinen tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, 
že  obdarovaný  převede  na  účet  dárce  částku  ve  výši  100%  ceny majetku  obvyklé  v době  porušení  závazku, 
stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke 
dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o 
zjištěném porušení shora uvedeného závazku.

33. o uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 04.05.2015 mezi statutárním městem 
FrýdekMístek  jako  budoucím  prodávajícím  a  společností  IVELA  FM,  s.r.o.,  sídlem  FrýdekMístek, 
Komenského 437,  IČ: 26826704 jako budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji  části  pozemku p. 
č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 2600 m2,  k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Lískovecká) za 
kupní cenu 950 Kč/m2, jehož předmětem  je změna smlouvy v části týkající se závazku uzavření kupní smlouvy, 
a to tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 31.10.2015.

34.   o nabytí pozemku p. č. 5355/38 orná půda o výměře 139 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Skatulův 
Hliník) od vlastníka pozemku, za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2.

35. o prodeji části pozemku p.č. 5388/2 ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, 
obec  FrýdekMístek  (Zátiší)  spoluvlastníkům  budovy  č.p.  3534  na  pozemku  p.č.  5388/31  zastavěná  plocha  a 
nádvoří  v k.ú.  Frýdek  za  kupní  cenu  980  Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od 
schválení  zastupitelstvem města.  Přesný  rozsah  převáděné  části  pozemku  bude  určen  geometrickým  plánem. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 3. nerozhodlo 

36. o nabytí části pozemku p.č. 1022/27 ostatní plocha – silnice o výměře 106 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek
Místek  (vedle  silnice  I/48, mezi  výrobní  halou VYNCKE a  chodníkem)  od Ředitelství  silnic  a  dálnic ČR,  se 
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, a to bezúplatně.


VI.  ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

6a  Zpráva č. 54 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města

6. 1. bere na vědomí

Zprávu č. 54 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.



6b  Rozhodnutí o návrzích  na pořízení změny Územního plánu Frýdku
Místku a rozhodnutí o pořízení Změny č. 4 Územního plánu FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 2.  rozhodlo 
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a)  zařadit   návrhy na pořízení změny  územního plánu  č.   3, 7 (částečně), 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 a 18  do 
změny  Územního plánu FrýdkuMístku dle přílohy č. 1 k usnesení) , uložené na OÚRaSŘ;

b)  nezařadit  návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 a 12 do změny  Územního plánu.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 3.   rozhodlo

o pořízení Změny č. 4 Územního plánu FrýdkuMístku v souladu s § 44 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.



VII.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

7. 1. vyslechlo 

diskusní vystoupení občanů :

 Ing. Bohuslava Havlíka k problematice nedostatečné aktivity správních orgánů při řešení životního prostředí,   
   především obalovny živičných povrchů v Chlebovicích;
 pana Stanislava Vašíka k problematice m.č. Skalice;
 pana Vladimíra Plucnara ke střílení petard během roku;
 paní Anny Severinové k problematice Zavadilky, Sportplexu, jednacímu řádu ZMFM  aj.;
 Ing. Petra Konůpky k problematice dodržování právních přepisů MMFM aj.,
 p. Miloslava Merty k problematice JŘ ZMFM a různé;
 paní Renáty Hruškové k politické kultuře ve FM, k problematice MFK aj.;
 MUDr. Miroslava Adama – k odpovědnosti ODS za volby.

    

VIII. ORGANIZAČNÍ RŮZNÉ:

8a Zrušení statutů fondů a zmocnění rady města k vyhlašování dotačních 
programů

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 1. rozhodlo

s účinností ke dni 30. 6. 2015 o zrušení níže uvedených statutů peněžních fondů zřízených statutárním městem 
FrýdekMístek:

1. Statut kulturního fondu statutárního města FrýdkuMístku
2. Statut fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města FrýdkuMístku
3. Statut sportovního fondu statutárního města FrýdkuMístku
4. Statut fondu prevence kriminality statutárního města FrýdkuMístku
5. Statut fondu životního prostředí statutárního města FrýdkuMístku
6. Statut fondu regenerace statutárního města FrýdkuMístku
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 2. rozhodlo

s účinností ke dni 30. 6. 2015 o zrušení 
Pravidel pro nové zařazení a setrvání sportovních klubů v Centru sportu .

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 3. zmocňuje

radu města vyhlašováním dotačních programů a schvalováním dotačních podmínek v rozsahu zákona 
č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  v platném  znění,  na  podporu  projektů 
v oblastech  kultury,  výchovy  a  vzdělávání,  zájmových  aktivit,  zdravotnictví,  podpory  a  rozvoje  navazujících 
aktivit  v oblasti  sociálních  služeb,  reprezentace  a  propagace  města,  sportu,  prevence  kriminality,  životního 
prostředí, regenerace nemovitých kulturních památek a památkové péče.



8b Delegování zástupců statutárního města FrýdekMístek na jednání valné 
hromady a jiná jednání Asociace měst pro cyklisty

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 4. deleguje

a)    pana  Karla  Deutschera,  náměstka  primátora,  jako  zástupce  statutárního města  FrýdekMístek  na  všechny 
valné hromady a jiná jednání Asociace měst pro cyklisty konané do konce volebního období v roce 2018.

b) Mgr.  et  Bc. Marka  Šimoňáka,  člena  Rady města  FrýdkuMístku,  jako  1.  náhradníka  zástupce  statutárního 
města  FrýdekMístek  na  všechny  valné  hromady  a  jiná  jednání Asociace měst  pro  cyklisty  konané  do  konce 
volebního období v roce 2018.

c) Ing. Oldřicha Čajku, zaměstnance odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku, 
jako 2. náhradníka zástupce statutárního města FrýdekMístek na všechny valné hromady a jiná jednání Asociace 
měst pro cyklisty konané do konce volebního období v roce 2018.


8c Výpověď Memoranda o spolupráci 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 5. rozhodlo

o vypovězení Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR, se 
sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  IČ: 00006599, v době uzavření memoranda 
zastoupeným  Bc.  Martinem  Šimáčkem,  ředitelem  odboru,  a  statutárním  městem  FrýdekMístek,  se  sídlem 
Radniční 1148, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00296643, v době uzavření memoranda zastoupeným Mgr. Michalem 
Pobuckým, DiS., primátorem města.
 
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 6. schvaluje

Výpověď Memoranda  o  spolupráci mezi Odborem pro  sociální  začleňování  (Agenturou) Úřadu  vlády ČR,  se 
sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  IČ: 00006599, v době uzavření memoranda 
zastoupeným  Bc.  Martinem  Šimáčkem,  ředitelem  odboru  a  statutárním  městem  FrýdekMístek,  se  sídlem 
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Radniční 1148, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00296643, v době uzavření memoranda zastoupeným Mgr. Michalem 
Pobuckým, DiS., primátorem města, dle přílohy č. 1  k usnesení, uložené na OSS.



8d Členství ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 7. schvaluje

členství statutárního města FrýdekMístek ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 8. rozhodlo

o přistoupení ke Stanovám Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, uložené na OÚRaSŘ.


8e Změna ve složení finančního výboru ZMFM

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m), § 117 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,

8. 9.  bere na vědomí

rezignaci  Ing. Pavla Sabely (ČSSD) na funkci člena finančního výboru ZMFM
s účinností  ke dni 26. 5. 2015;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 10.  volí 

pana Jaroslava  Muroně (ČSSD) členem finančního výboru ZMFM
s účinností od  9. 6. 2015.



8f   Stanovení počtu členů Rady města FrýdkuMístku do konce volebního 
období 20142018
Svěření úseku činnosti  města FrýdkuMístku v sociální oblasti 

Zastupitelstvu města FrýdkuMístku

8. 11. ruší 

 usnesení ZMFM č. VI./6.1. v části a) ze dne 6. 11. 2014 ve znění:

„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

pro volební období 20142018
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6. 1. stanoví

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 6.11.2014  

a) počet členů Rady města FrýdkuMístku na 11“;

Zastupitelstvu města FrýdkuMístku

8. 12. stanoví

v souladu  s ustanovením  §  84  odst.  2  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích,  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 8. 6. 2015  
a) počet členů Rady města FrýdkuMístku na 9.

Zastupitelstvu města FrýdkuMístku

8. 13.  svěřuje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města 

 členu zastupitelstva města p. Liboru Kovalovi na úseku:

 sociální péče
 sociálních služeb a zdravotnictví
 protidrogových aktivit
 prevence kriminality.

s účinností od 8. 6. 2015.



8g  Návrh  kontrolních akcí  do „Plánu kontrol KV ZMFM“  na další 
období roku 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 14. pověřuje

kontrolní výbor Zastupitelstva města FrýdkuMístku 

podle  §  119  odst.  3  písm.  c)  zákona  128/2000  Sb.  o  obcích  (obecní  zřízení)  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
provedením  kontrolních  akcí  zařazených  do  „Plánu  kontrol  kontrolního  výboru  Zastupitelstva města  Frýdku 
Místku na rok 2015“ – viz příloha č. 1 k usnesení, uložená u předsedy KV a na OKP.

T   u všech akcí do: 30. 11. 2015
Z   Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM
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8h  Zpráva o výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru 
zastupitelstva v roce 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 15.  bere na vědomí 

Zprávu o výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města 
FrýdkuMístku v roce 2015.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 16.  ukládá 

a)  Radě města  FrýdkuMístku  při  nejbližší  revizi  Směrnice QS7401 O  postupech  při  zadávání  veřejných 
zakázek zapracovat doporučení kontrolního výboru zastupitelstva, uvedená ve Zprávě o výsledcích provedených 
kontrol kontrolního výboru zastupitelstva v roce 2015 ze dne 25. 5. 2015.

T  dle nejbližšího termínu revize Směrnice QS7401 
Z  RMFM

b) Magistrátu města FrýdkuMístku při nejbližší  revizi Směrnice QS6107 Vedení a vymáhání pohledávek 
v samostatné působnosti města zapracovat doporučení kontrolního výboru zastupitelstva, uvedená ve Zprávě o 
výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru zastupitelstva v roce 2015 ze dne 25. 5. 2015.

T – dle nejbližšího termínu revize Směrnice QS6107
Z   MMFM


8i  Harmonogram schůzí RMFM na 2. pololetí 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

8. 17. bere na vědomí

„Harmonogram schůzí Rady města FrýdkuMístku“ na 2. pololetí 2015 – viz příloha č. l k usnesení, uložená na 
OKP a www.frydekmistek.cz.



IX.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

9a Kontrola usnesení a připomínek  ze zasedání ZMFM za uplynulé období

 Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

9. 1.  bere na vědomí

kontrolu  usnesení,  připomínek a podnětů  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku  za  uplynulé 
období   viz příloha č. l a 2 k usnesení, uložené na OKP;
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

9. 2.  konstatuje  

dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 4. zasedání Zastupitelstva města  
FrýdkuMístku, konaném dne 27. 3. 2015  viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.

 

X.  ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU OD 
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA FRÝDKU
MÍSTKU

10a  Zpráva o činnosti Rady města  FrýdkuMístku za uplynulé období

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

10. 1.  bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města FrýdkuMístku za uplynulé období.



   
 
Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                     Ing. Jiří Kajzar
               primátor                                                                                                náměstek primátora

FrýdekMístek 16. 6. 2015
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP


